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Edital de Seleção de Youtubers 

(2019 - 2020) 

 
 
 

A Diretoria Regional da União dos Escoteiros do Brasil no Paraná, através de sua 

Diretoria de Comunicação, abre processo de seleção para os novos youtubers regionais, 

que participarão de projetos audiovisuais, produzidos pela Coordenação de 

Audiovisual. 
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1.Sobre 

A Diretoria Regional do Paraná abre inscrições para jovens atuarem como YouTubers na divulgação 

do movimento escoteiro. 

2.Quem pode se inscrever 

1. Crianças, adolescentes e jovens, com Registro ativo, na Região do Paraná, na categoria 

BENEFICIÁRIOS; 

2.Com a idade entre 7 e 20 anos. 

3.Vagas oferecidas 
Serão selecionados 1 inscrito de cada região (Centro, Campos Gerais, Norte e Oeste) e 3 inscritos da 

capital (Curitiba, região metropolitana e litoral). 

4.Seleção 

A seleção será realizada por uma equipe composta por:  

 Diretor de Comunicação; 
 Coordenadores de Audiovisual; 
 Coordenadora de Mídia; 
 e 1 membro indicado pela Diretoria Regional. 

 

Critérios 

 Criatividade; 
 Desenvoltura diante da câmera;  
 Espontaneidade; 
 Dicção; 
 Expressão corporal; 
 Expressão verbal. 
 

5.Como Participar 

Gravar um vídeo com no máximo 2 minutos, de si mesmo, se apresentando ou contando alguma 

história escoteira, cantando ou tocando algum instrumento.  

Vídeos cantando ou tocando algum instrumento devem ter também uma parte do jovem se 

apresentando, para ser considerada a oralidade. Sem passar dos 2 minutos de limite do vídeo. 

Postar em uma rede social a sua escolha, em modo público o vídeo produzido e salvar o link gerado. 
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Preencher o formulário em “https://forms.gle/2gzNHuQopLmCgVJY7” e no campo apropriado 

informar o link do vídeo produzido. 

6.Entrevista 

Candidatos pré-selecionados serão entrevistados e em casos de menor de idade, a presença e 

autorização dos pais será solicitada. 

7.Quando 
O prazo das Inscrições será de 23 de julho a 10 de agosto. 

A pré-seleção e entrevista com os jovens acontecerá entre os dias 18 e 25 de agosto. 

Divulgação do resultado: 28 de agosto. 

 
 
 
 

Curitiba, 23 de julho de 2019 

Diretoria Regional da UEBPR 

Diretoria de Comunicação  

Coordenação de Audiovisual 
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